
Iam, jam antaŭ pluraj jaroj okazis al mi, ke en mia mano estis donita stoko da malnovaj leteroj. Mia 

malnova amikino Editha Köhler estis la perantino. Ŝi petis min, ke mi trovu bonan vojon por tiuj 

leteroj. Kiel ofte okazas la vojo tra la vivo estas zigzaga eĉ por leteroj. Antaŭ monato tiu stoko da 

malnovaj leteroj denove atingis miajn manojn. Kio okazu al ili? Kien iru la vojo por ili? Dum noktoj, 

dum sendormaj horoj la cerbo laboris: ”Kie ili povas revivi? Kien ili povas alporti ĝojon kaj energion? 

Kie povus reviviĝi la homoj, kiuj klopodis kaj skribis?” 

La adresito de la leteroj estis la sveda verkistino Anna Lorenz. Ŝi loĝis en Värnamo, Svedio. Ŝi verkis 

plurajn librojn. Plej konata estas ŝia serio pri la virino Lina. Ĝi temas pri knabino/virino, kiu vivis en 

Smolando dum la 19-a jarcento. Anna Lorenz interesiĝis pri kaj eklernis esperanton. Verŝajne helpe 

de Edita ŝi enmetis sian deziron korespondi en kelkajn esperantajn gazetojn, bulgaran, hungaran, 

ĉeĥan, germanan. Tio okazis en la 1980-aj jaroj. Ŝin atingis responde multaj diverslandaj respondoj. 

En mia stoko estas sepdeko da leteroj de diversaj personoj, kiuj deziras korespondi pri literaturo, arto 

kaj pri la VIVO. Legante la leterojn oni forte sentas ilian entuziasmon pri esperanto kaj ilian sopiron 

havi kontakton kun samideanoj alilandaj.Konsciu, ke tio ĉi okazis en la 1980-aj jaroj. 

Do kiel revivigu tiujn homojn? Post pluraj noktoj de cerbumado, mia penso falis sur aktivan grupon 

“Esperanto-knabinoj” en Hämeenlinna, Finnlando, al kiu mi kelkfoje estis invitita. Mi kontaktiĝis kun 

ili kaj denove estis invitita al agrabla kunveno ĉe ili. Ili tre interesiĝis pri la projekto tralegi la leterojn, 

interparoli pri la enhavo de la leteroj, pri la personoj, kiuj ilin verkis, revivigi la homojn. 

La klubo ”Esperanto-knabinoj” festas venontjare la 30-an jubileon pri la kluba ekzisto. Ilin jam kaptis 

ideo prezenti ekspozicion en la urba biblioteko pri la 30-jara ekzisto de la klubo kaj pri la donaco de la 

leteroj. Ili montras kiel esperanto povas esti vivanta kunligilo inter diverslandanoj, eĉ kiam la inter-

korespondantoj ne plu vivas. 

Nun kiam la interlandaj/interhomaj kontaktoj per tekniko plifaciliĝas lasu ni niajn ideojn/niajn 

pensojn ”per facilaj ventoj flugi de loko al loko”! Mi invitas la iamajn skribintojn saluti la nunajn 

esperanto-knabinojn en Hämeenlinna. Mi ankaŭ invitas vin, kiu legas tion ĉi, trovi novajn 

korespondgeamikojn en la mondo. 

La kovertoj portas belajn, malnovajn poŝtmarkojn. 

UEA anoncis, ke 2019 UK okazos en Finnlando. 

Kerstin Rohdin 

 


